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Ook in deze Nieuwsbrief het 
programma van lezingen en 
workshops. 

Verder de agenda z.o.z. met 
de laatste nieuwtjes en data. 
 

Kennemer Associatie van Financiële Dienstverleners, Vereniging voor Financiële Dienstverleners Alkmaar – Zaanstreek  

nieuws 
 

PE periode verlengd 
De lopende Wft PE periode 2011-
2012 is verlengd tot 31-12-2013. U 
heeft een jaar langer de tijd alle 
diploma’s op orde te brengen, maar 
zie ook ons advies hieronder!!!! 

 
Wft Pensioenverzekeringen 
De slagingspercentages voor de 
examens van de nieuwe opleiding 
Wft Pensioenverzekeringen zijn op 
dit moment hoog. Ook de ervaringen 
met het mondeling assessment zijn 
ronduit positief. 
 

BGFO III 
Per 1- 1-12014 komt er een nieuw 
vakbekwaamheidsgebouw met 
nieuwe diploma’s voor iedereen. 
Ook vaardigheden en houding en 
gedrag gaan deel uitmaken van het 
diploma. 
Er is echter nog veel niet duidelijk en 
nog niet definitief besloten. 
Ons advies is: 
Zorg dat je diploma’s nu behaalt 
en daarmee deel kunt nemen aan 
de overgangssituatie die gaat 
ontstaan. 
 

De meest gestelde 
vragen over de nieuwe 

Wft, nu op een rij! 
 
http://www.nibesvv.nl/Veelgestelde-
vragen/Wft-en-PE 
 

     Bedrijfslidmaatschap! Informatie? 
 
secretariaat@kenac.nl       info@fidaz.nl  
 
Voordelen bedrijfslidmaatschap  

 persoonlijk lidmaatschap voor eigenaar / directeur / feitelijk leider  

 1 gratis abonnement op het vakblad De Beursbengel  

 u en uw medewerkers kunnen onze activiteiten / lezingen / workshops 
bezoeken, veelal gratis, soms met korting op de toegangsprijs 

 u en uw medewerkers krijgen de mogelijkheid tot het netwerken binnen 
de vereniging 

 u en uw medewerkers krijgen de nieuwsbrieven van de vereniging per e-
mail 

 
 
 

 

Regiobijeenkomst 
28 februari 2013 Hotel Akersloot  

0ntvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje 
Begin lezing 18.00 uur 

 

“De communicatie van een nieuw bedieningsconcept!” 
De AFM is enthousiast over het gebruik van natuurlijk gedrag en financiële 
stijl profielen bij de advisering, omdat het alle aspecten van de zorgplicht 
omvat. Hoe kan de klant er beter  achter komen wat zijn risicoprofiel is ten 
aanzien van financiën?!  
 
Hoe pak je dit als adviseur aan? Hierover gaat de bijeenkomst. U gaat 
naar huis met praktische hulpmiddelen om meteen in te zetten. 
 
Interactieve en leerzame bijeenkomst met antwoorden op de volgende 
vragen: 

Hoe kom ik vaker tot resultaat in een gesprek? 
Hoe kan ik mijn klant nog beter begrijpen? 
Hoe voer ik een optimaal intakegesprek? 
Hoe communiceer ik de kosten van mijn dienstverlening? 

Voor wie: elke adviseur die zijn klant werkelijk wil leren kennen en 
toewerkt naar een solide langdurige relatie. 
Door wie: 
Marja Harrijvan MFP, directeur Life Inspirations. 
Zij neemt meer dan 30 jaar ervaring mee, traint doorlopend adviseurs en 
is specialist persoonlijke financiële stijlen. 
 

Aanmelden voor 25 februari via: info@fidaz.nl of secretariaat@kenac.nl  
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Jaarvergadering Kennemer Associatie van Financiële Dienstverleners 
Woensdag 10 april Haarlem voor leden e/o introducees 

 

Ontvangst: tussen 15.00 uur en 15.15 uur met koffie of thee op het Provinciehuis, aan de Dreef te Haarlem 
                Tot ca. 17.00 uur rondleiding door historische vertrekken en uitleg over geschiedenis van gebouw 

 
Na afloop van de bezichtiging lopen wij naar Carlton Square aan de Baan nr. 7 te Haarlem. 

 
Programma Jaarvergadering: 

17.15 tot 17.45 uur ontvangst met koffie/thee 

17.45 tot 19.00 uur jaarvergadering 
19.00 uur  3 gangen diner. 

Voor beide bijeenkomsten kan er geparkeerd worden op eigen rekening in de gemeentelijke parkeergarage onder Carlton 
Square. Bij aanmelding keuze vlees of vis of andere dieet wensen opgeven. 
Met vriendelijke groet,  

Harry Postema,Secretariaat Kenac, De Bonkelaar 14, 1911XW Uitgeest  

 

 
Onze Website partner Yoron biedt aanom ruim 500 websites gratis te bouwen en voor maximaal 12 
maanden gratis te hosten. Interessant? Zie onze website www.fidaz.nl  . 
 
 
 

Jaarvergadering Vereniging voor Financiële Dienstverleners Alkmaar-Zaanstreek 

Dinsdag 12 maart Beeldentuin Nic Jonk Grootschermer voor leden e/o 
introducees 

 
Ontvangst:  Tussen 15.00 uur en 15.15 uur met koffie of thee in het Museum Beeldentuin Nic Jonk 
                Tot ca. 17.00 uur rondleiding door Zeger Jonk, zoon van  
 
Na afloop van de bezichtiging vertrekken wij naar een lokaliteit voor de Jaarvergadering 
 
Programma Jaarvergadering: 
17.15 tot 17.30 uur ontvangst met koffie/thee 
17.30 tot 18.30 uur jaarvergadering 
18.30 tot 20.30 uur diner. 
 
Aanmelden voor deze activiteit: info@fidaz.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
Ton Kieftenburg, Secretariaat Fidaz, Kooigroet 5, 1722 KP Zuid-Scharwoude 

 

FidAZ 
 
www.fidaz.nl 
 

 
12 maart Jaarvergadering 
Met excursie 
Zie hierboven 

 
18 april 2013 Regiobijeenkomst 
Hotel Akersloot 
Onderwerp: PremiePensioenInstelling 
Ontvangst 17.00 uur met soep en 
broodjes. 
Lezing 18.00-20.00 uur toegang gratis 

 
 

KENAC 
 
www.kenac.nl 
 

 
10 april Jaarvergadering 
Met excursie 
Zie hierboven 
 
 
 
 
 

 
18 april 2013 Regiobijeenkomst 
Hotel Akersloot 
Onderwerp: PremiePensioenInstelling 
Ontvangst 17.00 uur met soep en 
broodjes. 
Lezing 18.00-20.00 uur toegang gratis 
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